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TIKSLAS – UŽTIKRINTI ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO SKAIDRUMĄ 

1 uždavinys. Nustatyti sritis, kuriose yra didelė tikimybė atsirasti korupcijos apraiškoms 

1.1. Nustatyti veiklos sritį, kurioje  egzistuoja sąlygos 

korupcijos apraiškoms, įvertinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę ir parengti motyvuotą išvadą 

Parengtas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas ir motyvuota 

išvada  

Kasmet 

 

Vertinant korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Biržų švietimo pagalbos 

tarnyboje darbuotojams priskirtų 

funkcijų reglamentavimo/vykdymo 

srityje nenustatyta, todėl pasireiškimo 

tikimybė vertinama kaip minimali 

2 uždavinys. Viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevenciją 

2.1.  Skelbti įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių 

rezultatus Tarnybos interneto svetainėje  

Parengta korupcijos 

prevencijos programos 

priemonių vykdymo veiklos 

ataskaita 

Kasmet 

I ketvirtis 

Parengta 2021-2023 m. korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymo ataskaita už 

2021 metus 

3 uždavinys. Skatinti švietimo bendruomenės ir kitų visuomenės grupių antikorupcinį švietimą 

3.1.  Organizuoti renginius korupcijos prevencijos tema 

ugdymo įstaigų vadovams, asmenims atsakingiems už 

korupcijos prevencijos vykdymą ugdymo įstaigoje 

Renginių ir juose dalyvavusių 

asmenų skaičius. 

Ne mažiau kaip 1 renginys per 

metus 

Kasmet Organizuota nuotoliniu būdu paskaita, 

kurioje dalyvavo 22 dalyviai. Paskaitą 

vedė STT darbuotoja. Ši paskaita buvo 

skirta ugdymo įstaigų vadovams ir už 

korupcijos prevencijos vykdymą įstaigoje 

atsakingiems asmenims 

4 uždavinys. Stiprinti Tarnybai priskirtų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę 
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4.1.  Koordinuoti ir kontroliuoti, kad į Tarnybos 

administracijos įsakymais sudaromas komisijas ir 

darbo grupes įtrauktų darbuotojų dalyvavimas jų 

veikloje nesukeltų interesų konflikto. Informuoti 

darbuotojus apie pareigą nusišalinti iškilus interesų 

konfliktui 

Darbuotojų, nusišalinusių dėl 

galimo interesų konflikto, 

atvejų skaičius  

Nuolat Parengtas tvarkos aprašas „Biržų švietimo 

pagalbos tarnybos dirbančių asmenų 

iškilus interesų konfliktui nusišalinimo 

tvarkos aprašas“, patvirtintas 2017 m. 

rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-78. Per 

2021 m. nuo pavestos užduoties nebuvo 

nusišalinęs ar nušalintas nei vienas asmuo 

4.2. Kontroliuoti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimą 

 

Visi viešieji pirkimai vykdomi 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašu 

Nuolat 

 

Parengtas tvarkos aprašas „Biržų švietimo 

pagalbos tarnybos mažos vertės pirkimų ir 

vidaus kontrolės tvarkos aprašas“, 

patvirtintas 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu 

Nr. V-86 

TIKSLAS - UGDYTI VISUOMENĖS NARIŲ PILIETINĘ SĄMONĘ IR NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI 

1 uždavinys. Skatinti visuomenę domėtis korupcijos prevencija 

1.1.  Skelbti su korupcijos prevencija susijusius teisės aktus Paskelbtų teisės aktų skaičiaus  Nuolat Seimo ir vyriausybės naujų nutarimų 2021 

m. priimta nebuvo 

1.2. 

 

Skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus Sudarytų viešųjų pirkimų 

sutarčių skaičius 

Nuolat  Sudaryta: 

190 viešųjų pirkimų sutarčių; 

5 viešojo pirkimo sutartys, paviešintos 

viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje 

sistemoje 

2 uždavinys. Apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai  

2.1.  Užtikrinti, kad Tarnybos interesantai turėtų galimybę 

anonimiškai pareikšti savo nuomonę apie darbuotojų 

suteiktų paslaugų kokybę 

Gautų pranešimų skaičius   Nuolat  Asmenys, Tarnyboje susidūrę su 

korupcinio pobūdžio darbuotojų 

piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ar 

negali apie tai pranešti el. paštu 

spt.birzai@gmail.com  

mailto:spt.birzai@gmail.com
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2.2. Sudaryti sąlygas asmenims pranešti apie pastebėtas 

korupcinio pobūdžio veikas, darbuotojų 

piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi 

Gautų pranešimų skaičius Nuolat Klientai turi galimybę pareikšti nuomonę 

apie darbuotojų netinkamą elgesį ar 

piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi 

nurodytais kontaktais Tarnybos interneto 

svetainėje 

https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt  

skiltyje „Korupcijos prevencija“  

Nebuvo gauta nei raštinio, nei žodinio 

nusiskundimo 

 

Pastaba. Įgyvendinimo vertinimo kriterijai gali būti keičiami atsižvelgiant į numatytas priemones.  

 

_____________________________ 

https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt

